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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— розглянути різні погляди на класифікацію

логістичних систем;
— запропонувати принципи формування та

класифікацію логістичних систем харчової про�
мисловості;

— запропонувати класифікацію ланцюгів по�
ставок підприємств харчової промисловості у
відповідності до Класифікації видів економічної
діяльності.

ВСТУП
Одним із основоположних понять теорії логі�

стики є поняття логістичної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Питанням формування теорії логістичних сис�
тем, методологічним принципам їх аналізу та про�
ектування присвячено роботи багатьох зарубіжних
і вітчизняних учених, а саме: Бауерсокса Д. [1], Бро�
децького Г.Л. [2], Васелевського М., Витєгової
Н.М.[3], Гірної О., Горяїнова О.М., Дибської В.В.,
Зайцева Е.І., Клоса Д., Крикавського Є.В, Кристо�
фера М., Рославцева Д.М., Сергеєва В.І., Стерліго�
вої А.Н., Чухрай Н. та інших, проте у зазначених
дослідженнях недостатньо уваги приділяється ло�
гістичним системам харчової промисловості. Роз�
виток теорії та практики галузевої логістики вима�
гає формування понятійного апарату, що відпові�
дає специфіці логістики харчової промисловості.

В.І. Сергеєв розглядає логістичну систему як
складну організаційно�завершену (структуровану)
економічну систему, що складається з взаємозв'я�
заних у єдиному процесі управління матеріальни�
ми та супутніми їм потоками елементів�ланок, су�
купність яких, межі та завдання функціонування
об'єднані внутрішніми цілями організації бізнесу
та (або) зовнішніми цілями.
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Більшості реально функціонуючих на практиці
логістичних систем притаманні основні риси
складних (великих) систем, що дозволяють засто�
совувати до їхнього аналізу та синтезу системний
підхід, а саме:

— складність. Складність логістичних систем
характеризується такими основними ознаками, як
наявність великої кількості елементів (ланок);
складний характер взаємодії між окремими еле�
ментами; складність функцій, які виконує систе�
ма; наявність складно організованого управління;
вплив на систему великої кількості стохастичних
факторів зовнішнього середовища;

— ієрархічність, тобто підпорядкованість еле�
ментів більш низького рівня (порядку, рангу) еле�
ментам більш високого рівня в плані лінійного або
функціонального логістичного управління. Між
макрологістикою, мезологістикою та мікрологі�
стикою спостерігається певна взаємодія — "ієрар�
хічний зв'язок";

— емерджентність (цілісність), тобто властивість
системи виконувати задану цільову функцію, що ре�
алізується тільки логістичною системою в цілому, а
не окремими її ланками або підсистемами;

— структурованість передбачає наявність пев�
ної організаційної структури логістичної системи,
що складається з об'єктів і суб'єктів управління,
що реалізують задану мету [4, с. 52]. Будь�яка ло�
гістична система складається з сукупності еле�
ментів�ланок, між якими встановлено певні функ�
ціональні зв'язки та відносини.

Є. Крикавський пропонує поділяти логістичні
системи на шість класів: мікрологістична підсис�
тема, мікрологістична система, металогістична
система, мезологістична система, макрологістич�
на система та міжнародна макрологістична систе�
ма, — застосовуючи метод структуризації систем
вищого порядку або метод агрегації систем ниж�
чого порядку. З позицій системного підходу логі�
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стична система може бути сформована на рівні
будь�якої економічної системи, починаючи з еко�
номіки окремої держави або групи держав і завер�
шуючи підприємством [5, с. 72].

В.В. Дибська та ін. класифікують логістичні сис�
теми на макро�, мезо� та мікросистеми. При цьому
макрологістичні системи класифікуються за адміні�
стративно�територіальною ознакою поділу країни та
за об'єктно�функціональною ознакою [6, с. 148].

Беручи за основу дослідження вищезгаданих
дослідників Н. Чухрай та О. Гірної про галузеву кла�
сифікацію ланцюгів поставок [7, с. 63], ми пропонує�
мо сформулювати поняття "макрологістична систе�
ма харчової промисловості України" як сукупність
глобальних і національних логістичних систем по�
стачальників сировини (матеріалів), логістичних по�
середників, оптових і роздрібних компаній і кінце�
вих споживачів готової продукції підприємств хар�
чової промисловості, об'єднаних в межах підсекції
DA "Виробництво харчових продуктів, напоїв та тю�
тюнових виробів" Класифікації видів економічної
діяльності. Дана підсекція складається з десяти на�
ступних груп видів економічної діяльності:

15.1 — Виробництво м'яса та м'ясних про�
дуктів;

15.2 — Виробництво рибних продуктів;
15.3 — Перероблення та консервування овочів

та фруктів;
15.4 — Виробництво олії та тваринних жирів;
15.5 — Виробництво молочних продуктів та

морозива;
15.6 — Виробництво продуктів борошномель�

но�круп'яної промисловості, крохмалю та крох�
мальних продуктів;

15.7 — Виробництво готових кормів для тва�
рин;

15.8 — Виробництво інших харчових продуктів;
15.9 — Виробництво напоїв;
16.0 — Виробництво тютюнових виробів (див.

рис. 1).
Макрологістична система об'єднує логістичні

системи всіх підприємств харчової промисловості
України. У свою чергу, групи видів економічної
діяльності поділяються на класи та підкласи, на�
приклад у групу 15.1 входять наступні класи: 15.11
— Виробництво м'яса, 15.12 — Виробництво м'яса
свійських птиці та кроликів і 15.13 — Виробницт�
во м'ясних продуктів; до групи 15.2 входить клас
15.20 — Виробництво рибних продуктів і т.ін. Всьо�
го в підсекції DA КВЕД нараховується 34 класи [8].

Продовжуючи формування понятійного апара�
ту логістики харчової промисловості, ми пропонує�
мо визначити мезологістичну систему харчової про�
мисловості як сукупність глобальних і національ�
них логістичних систем постачальників сировини
(матеріалів), логістичних посередників, оптових і
роздрібних компаній і кінцевих споживачів готової
продукції підприємств харчової промисловості,
об'єднаних в межах кожного з 34 класів підсекції
DA КВЕД. Наприклад, мезологістична система з ви�
робництва пива (клас 15.96) включає в себе логі�

стичні системи всіх пивзаводів України, а мезолог�
істична система з виробництва фруктових та ово�
чевих соків (клас 15.32) об'єднує логістичні систе�
ми всіх національних виробників фруктових і ово�
чевих соків. На практиці мезологістичні системи
харчової промисловості відрізняються одна від
одної не тільки специфікою бізнесу, але й різною
кількістю учасників, що формують дані системи.

Поняття "мікрологістична система харчової про�
мисловості" формулюється як сукупність логістичних
процесів, об'єднаних у межах підприємства харчової
промисловості". Кількість і найменування видів
підприємств харчової промисловості та їхніх ланцюгів
поставок також відповідає 34 вищезазначеним кла�
сам; у нашому випадку ми маємо підприємство з ви�
робництва пива та ланцюги поставок підприємств з
виробництва пива, а також підприємства з виробниц�
тва фруктових і овочевих соків та їхні ланцюги по�
ставок. При подальшій об'єктній декомпозиції мікро�
логістичної системи виділяють: логістичну мережу,
логістичний канал, ланцюг поставок і її учасників.

Таким чином, макрологістична система харчової
промисловості України включає в себе 10 груп видів
економічної діяльності, 34 мезологістичні системи та
мікрологістичні системи відповідних підприємств.

Поділ макрологістичної системи на 34 мезоло�
гістичні системи дозволяє нам з'ясовувати та вра�
ховувати специфічні риси груп підприємств, що
стосуються особливостей попиту на готову про�
дукцію та доставки сировини, формування лан�
цюгів поставок. Наприклад, готова продукція ме�
зологістичної системи класу 15.52 — Виробницт�
во морозива — відрізняється переважно сезонним
(літнім) попитом, необхідністю формування лан�
цюгів поставок готової продукції, що забезпечу�
ють цей попит і підтримують відповідні темпера�
турні режими при перевезенні та зберіганні.

Формулювання понять логістичних систем дає
нам можливість досліджувати логістику націо�
нальної харчової промисловості на основі систем�
ного підходу та системного аналізу. Системний
підхід дозволяє розглядати елементи логістичних
систем як взаємозв'язані та взаємодіючі об'єкти
для реалізації стратегічних і операційних планів
підприємств харчової промисловості. Відмінною
особливістю системного підходу є оптимізація
діяльності не окремих елементів, а всієї логістич�
ної системи в цілому, в результаті чого з'являєть�
ся так званий синергетичний ефект [9, с. 28].

Розгляд логістики харчової промисловості з
точки зору логістичних систем допомагає нам чітко
визначити місце та специфіку логістичної діяль�
ності кожного підприємства, розробляти та впро�
ваджувати комплекси заходів із підвищення ефек�
тивності роботи їхніх логістичних підрозділів, що
відповідають кожній мезологістичній системі.

РЕЗУЛЬТАТ
Запропоновано принципи формування та по�

няття макрологістичної, мезологістичної та
мікрологістичної систем харчової промисловості.
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Запропоновано класифікацію ланцюгів поста�
вок підприємств харчової промисловості у відпо�
відності до КВЕД.

ВИСНОВКИ
1.Макрологістична система харчової промис�

ловості України — це сукупність глобальних і на�
ціональних логістичних систем постачальників
сировини (матеріалів), логістичних посередників,
оптових і роздрібних компаній, кінцевих спожи�
вачів готової продукції підприємств харчової про�
мисловості, об'єднаних в межах підсекції DA "Ви�
робництво харчових продуктів, напоїв і тютюно�
вих виробів" Класифікації видів економічної діяль�
ності".

2. Макрологістична система харчової промис�
ловості України включає в себе 10 груп видів еко�
номічної діяльності, 34 мезологістичні системи та
мікрологістичні системи відповідних підприємств
харчової промисловості.

3. Мезологістична система харчової промис�
ловості України — це сукупність глобальних і
національних логістичних систем постачаль�
ників сировини (матеріалів), логістичних посе�
редників, оптових і роздрібних компаній і кін�
цевих споживачів готової продукції  під�
приємств харчової промисловості, об'єднаних
в межах кожного із 34 класів підсекції DA
КВЕД.

4. Мікрологістична система харчової промис�
ловості — це сукупність логістичних процесів,
об'єднаних у межах підприємства харчової про�
мисловості.

5. У харчовій промисловості України налі�

Рис. 1. Схема формування макрологістичної системи харчової  промисловості України

чується 34 види ланцюгів поставок підприємств, що
відповідають 34 класам підсекції DA КВЕД.
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